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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 17 MARS 
Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt skola teckenspråk är ett samarbete mellan 

SvT och UR. Båda programmen sänds på fredagar. De tar upp veckans viktigaste 

händelser och vänder sig särskilt till barn och unga som tittar i klassrummet.   

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30 

Lilla Aktuellt skola teckenspråk sänds kl. 14.45. 

 

Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till programmet. 

Klipp och annat material om programmen finns på webben: 

www.ur.se 

och 

http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/ 

 

Vill du kontakta oss mejla på: lillaaktuellt@svt.se 

 

Huvudnyheterna handlade om: 

• Kriminella gäng 

• Arbete och fabriker 
• Talang 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Kriminella gäng 

I Sverige, precis som i alla världens länder, finns kriminella gäng. Den senaste 
tiden har det pratats mycket om de brott som kriminella gäng gör, bland an-
nat att de skjuter varandra. Många politiker har sagt att mer måste göras för 
att stoppa våldet, och Stefan Löfvén har lovat att polisen ska få mer resurser. 
 

• Är det trygg där ni bor? 
• Vet ni om det finns kriminella gäng där ni bor? 
• En polis vi pratat med säger att barn inte behöver vara rädda, för att 

kriminella gäng mest bråkar med varandra. Hur känns det att höra 
det? 

• Varför är det viktigt att stoppa brottsligheten? 
• Varför tror ni att vissa människor begår brott? 

 
Arbete och fabriker 
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I samhället Bjuv i Skåne ska en fabrik stängas. Det innebär att 400 personer i 
Bjuv, där det bor ungefär 8000 personer, blir av med sina jobb. Många har va-
rit upprörda och ledsna för det här, eftersom det påverkar så många i en ort 
där det inte bor så många människor.  

• Vad tycker ni om det här? 
• Varför kan en fabrik vara viktig en stad eller ort? 
• Vad betyder det om den försvinner? 
• Varför är det viktigt för människor att de har jobb? 
• Varför är det viktigt för en kommun – eller till och med för Sverige – 

att folk har jobb? 
 
Talang 

Vi har i Lilla Aktuellt snackat en del om talang i veckan, utifrån de här frå-
gorna: Vad är du bra på? Och är det viktigt att vara bra på något? Och om man 
är bra på något, ska man visa upp det då?  

• Vad är en talang? 
• Har alla en talang? 
• Hur känns det att vara bra på något? 
• Vad får man för känsla om man lyckas med något? 
• Hur kan man få andra att känna att det är bra på något? 

  
Tipsa oss! 

Vi skulle gärna få in era tips på reportage vi kan göra i Lilla Aktuellt Skola. 

Händer det kanske något annorlunda på din skola? Har du ett speciellt in-

tresse? Eller finns det något som gör dig arg? Mejla tipsen till 

lillaaktuellt@svt.se 


